
Financieel
inzicht voor
iedereen

WeAdvize is een gespecialiseerd
callcenter voor assurantiekantoren,
verzekeraars en banken. Met onze
diensten bieden wij ondersteuning en
ontzorging op het gebied van
compliancy en conversie. 

WeAdvize is een modern wft-
klantcontactcentrum met roots
diep in de financiële sector.

Van Beethovenlaan 69B
2253 BE Voorschoten

info@weadvize.nl

www.weadvize.nl

085 - 06 08 384

Neem vrijblijvend contact
met ons op voor overleg!



Portefeuille analyse

De kracht van data

Inhouse Afsprakenbureau

Life as a Service

Onze
diensten
Wij werken met WFT-gecertificeerde
adviseurs die zich uitsluitend
bezighouden met online adviseren.
Afspraken worden ingepland door
ons callcenter. Al onze mensen
hebben een AVG training gehad en
zijn gespecialiseerd in telefonisch
klantcontact. De goede reputatie van
uw kantoor staat centraal. 

Bekijk onze site - weadvize.nl - voor
een volledig overzicht van onze
diensten, of neem contact op voor
een vrijblijvend online kennismakings-
gesprek.

Onze kernwaarden

WeAdvize staat voor een
frisse wind in de financiële
wereld. Een nieuwe generatie
financiële toppers en een
comeback van de financieel
adviseur, anno 2020. Pensioenadviezen

Klantcommunicatie is key

Hoogwaardig advies Persoonlijk, op afstand



Telefonische benadering door
ons afsprakenbureau.

Gedegen financieel advies door
Wft gecertificeerde adviseurs, uit
uw naam.

Compliant verslaglegging.

Verrijking hypotheek- en
schadeleads.

Advies via de nieuwste tools
waardoor online gesprekken
direct administratief kunnen
worden afgehandeld.

WFT
gecertificeerd

weadvize.nl

085 - 06 08 384

Contact

Met Life as a service (LAS) benaderen wij in
opdracht klantenbestanden met levenpolissen.

Life 
as a Service



Bij WeAdvize zorgen we voor een
data-gedreven en data-veilige
omgeving voor uw polissen.

Wij werken met ervaren data
wetenschappers en gaan uiterst
zorgvuldig en AVG technisch
correct met de data om.

De analyse zorgt ervoor dat u het
maximale uit uw portefeuille
kunt halen. U ontvangt concrete
actiepunten, die u zelf kunt
oppakken of kunt uitbesteden, en
de directe correlatie in mogelijke
opbrengsten.

Portefeuille 
Analyse
Een portefeuille ligt vrijwel altijd vol met kansen. Met
de juiste analyse van data worden deze kansen
opgespoord en kunnen ze optimaal worden benut.


